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ایرنا: رئیس انجمن بیهوشی ومراقبت های ویژه ایران درباره خطرات 
صدورمجوز توزیع داروهای مخدردر داروخانه های دولتی،آموزشی 
و بیمارستانی، بدون توجه به وجود زیرساخت های نظارتی برای 

پیشگیری از سوء مصرف داروها، هشدارداد.
علیرضا سلیمی به نامه اخیر مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو 
سازمان غذا و دارو به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور 
در تاریخ 21 مرداد ماه امسال اشاره کرد و گفت: »در این نامه 
اعالم شده است توزیع برخی از انواع داروهای مخدر از جمله 
قرص اکسی کدون، قرص بوپونورفین، نالوکسن و شیاف مورفین 
از این پس در داروخانه های منتخب خصوصی، دولتی، آموزشی و 
بیمارستانی توسط شرکت های پخش سراسری مجاز، بالمانع است.«
سلیمی در این خصوص اظهار کرد: »البته این کار در راستای 
رسیدن به اهدافی همچون تکریم و تسهیل دسترسی بیماران و نیز 

امکان تجویز آسان پزشکان متخصص انجام شده است.«
مسئوالن  که  است  ستایش  قابل  چند  »هر  کرد:  تصریح  وی 
سازمان غذاودارو به فکر تکریم بیماران و تسهیل کار متخصصین 
با توجه به تجربه ای که در سال های اخیر در مورد  باشند، ولی 
داروی ترامادول در کشور داشته ایم، این امر نیاز به یک پیش زمینه 
مستمر بسیار قدرتمند در زمینه نظارت و کنترل دارد؛ حال آنکه به 

نظر نمی رسد این زیر ساخت اکنون مهیا باشد.«
متخصص بیهوشی ومراقبت های ویژه به عنوان مثال اظهار کرد: 
»ما در زمان حاضر، تخلفات وسیعی را در برخی داروخانه ها در 
مکمل های  و  نیرو زا  داروهای  بهداشتی،   - آرایشی  لوازم  زمینه 
کنیم،  مرور  را  گذشته  واطالعات  اخبار  اگر  شاهدیم،  بدنسازی 
می بینیم که در گذشته ای نه چندان دور به شکل بسیار جدی با 
داروی ترامادول و استفاده غیر منطقی از آن و در واقع سوء مصرف 
آن مشکل داشته ایم؛ به صورتی که الگوهای مصرف اعتیاد تغییر 
کرد.« سلیمی ادامه داد: »پیشنهاد انجمن این است که این کار به 
صورت آزمایشی و با تعدادی محدود از داروخانه های منتخب 
دولتی یا دانشگاهی شروع شود وهمراه با افزایش و استمرار بحث 
نظارت به تعداد داروخانه ها افزوده شود؛ همچنین بهتر است، این 
اقدام در ابتدای امر با یک نوع داروی مخدر شروع شود و به تدریج 

به تعداد آن افزوده شود.«
سلیمی تصریح کرد: »در زمان حاضر نظارت در کل داروخانه ها 
به ویژه داروخانه های خصوصی و بیمارستانی درمجموع ضعیف 
زیر  نکردن  تأمین  و  کارشناسی  بدون  اقدام  و در صورت   است 
ساخت های نظارتی آن، عواقب جبران ناپذیری در انتظار کشورخواهد 

بود.«
وی گفت: »بحث تکریم بیماران و تسهیل کار پزشکان متخصص، 
کار شایسته ای است و باید به این سمت حرکت کرد؛ ولی بدون 
کارشناسی و برنامه ریزی و تأمین زیر ساخت های نظارتی، تبعات 
و مضرات توزیع داروهای مورد نظر در داروخانه های منتخب 

برای جامعه بسیار بیشتر از مزایای آن است.«
سلیمی درباره موارد مصرف این داروها نیزاظهارکرد: »این داروها 
تسکین دهنده دردهای مزمن سرطانی و دردهای پس از عمل های 

جراحی یا سایر دردهای مزمن است.«
سلیمی همچنین ازاعالم آمادگی انجمن بیهوشی ومراقبت های 
ویژه ایران برای همکاری و انجام اقدامات کارشناسی بیشتر در 

این خصوص خبرداد.

هشدار انجمن بیهوشی برای توزیع 
برخی داروهای مخدر در داروخانه ها

ایفدونا: مدیر کل نظارت بر تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو از آغاز صدور مجوزهای ورود، ترخیص و تمدید پروانه کاالهای  
تولیدی توسط دانشگاه های سراسر کشور خبر داد.

محمود بیگلر گفت: »با توجه به سیاست های اداره کل نظارت بر تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو مبنی بر واگذاری برخی 
از فعالیت های ستادی به دانشگاه های علوم پزشکی به همراه حوزه های تفویض شده به مدیران عامل و ناظران فنی تمامی شرکت های تولید و 

وارد کننده تجهیزات پزشکی ابالغ شد.«
 او با اشاره به عناوین درخواست های صدور مجوز ورود، ورود و ترخیص همزمان، 
ترخیص، جایگزینی، تمدید و اصالحیه در مورد کاالهای کالس خطر A,B و دارای کد 
ثبت گفت: این فعالیت ها توسط معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی 

انجام خواهد شد.«
این کالس خطر،  تولیدی  کاالهای  پروانه ساخت  تمدید  »درخواست  افزود:  بیگلر 
مطابق با فهرست اعالمی در سایت اداره کل، از سوم مهر ماه سال جاری در معاونت ها 

امکان پذیر خواهد بود.«
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: »متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر در زمینه فهرست 
کاالهای مشمول طرح تفویض، در حوزه های صدور مجوزهای ورود و ترخیص و تمدید 

پروانه تولید می توانند به سایت اداره کل به آدرس www.Imed.irمراجعه کنند.« 

از غنی سازی 99 درصد آرد تولیدی برای  بهداشتی سازمان غذا و دارو  بر فراورده های غذایی، آرایشی و  ایفدونا: مدیر کل نظارت 
نانوانی ها خبر داد.

بهروز جنت با بیان اینکه نزدیک 99 درصد آرد تولیدی برای نانوایی ها در کشور غنی سازی شده، گفت: »از حدود 4 میلیون و 750هزارتن 
آرد تولیدی خبازی به جز سنگک با مصرف 900 هزار کیلو گرم ماده غنی سازی آرد )پرمیکس(، 4 میلیون و 690 هزار تن آن به آرد خبازی 

غنی سازی شده، تبدیل شود.«
او افزود: »نان در کشورمان قسمت عمده غذاي مردم محسوب می شود که براساس بررسي هاي انجام شده، سرانه مصرف نان در ایران 

130 کیلوگرم است.«
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: »به همین دلیل نان به عنوان یک حامل مناسب براي غني سازي 

با انواع ریزمغذي ها همچون آهن و اسیدفولیک در نظر گرفته مي شود.«
جنت تاکید کرد: »از سویی غني سازي نان با آهن و اسیدفولیک هیچ تأثیر معني داري بر رنگ 
و طعم آن ندارد. به همین منظور در ضابطه های مواد غذایی به ویژه آرد بازنگری هایی  به عمل 

آمد و غنی سازی این ماده با آهن و اسید فولیک در دستور کار قرار گرفت.«
او در پایان بیان کرد: »با انجام حدود 20 هزار نمونه برداری در قطب های دهگانه  و  مورد  
 قبول واقع شدن حدود 19 هزار مورد از آنها، به نظر می رسد گام عملیاتی بسیار  مهمی در 

غنی سازی آرد به عنوان ماده اصلی فراورده غذایی استراتژیک نان، برداشته شده است.«

باشگاه خبرنگاران جوان: رئیس انجمن داروسازان توجیح سازمان غذا و دارو را برای رصد تعرفه های دارویی 
غیر منطقی خواند. مژدهی آذر رئیس انجمن داروسازان یکی از مشکالت داروخانه دار ها را در نظر گرفتن هزینه 

علم آن ها در قانون دانست و بیان کرد: »دارو سازی که اقدام به راه اندازی داروخانه  
می کند باید علم کافی در زمینه نگهداری، عرضه و پاسخ به سواالت مصرف کننده 

را داشته باشند این پاسخگویی هزینه بردار است اما جایگاهی در قانون ندارد.«
وی بیان کرد: »تنها سودی که به داروساز تعلق می گیرد سود عرضه کاال ها 
راه اندازی  برای  داروساز  که  است  سرمایه ای  پاسخگوی  فقط  دولت  و  است 

داروخانه به کار گرفته است.«
مژدهی  آذر عنوان کرد: »همکاران داروساز با فروش لوازم آرایشی و بهداشتی 
و تجهیزات پزشکی سعی دارند این کمبود ها را جبران کنند از طرفی برای ارائه 
این کاال ها اطالعات الزم نیاز است که باز هم در اختیار مصرف کننده قرار دادن 

این اطالعات هزینه دارد.«
رئیس انجمن داروسازان ادامه داد: »همین بی توجهی به علم داروسازان موجب 

کوچ نخبگان از کشور می شود.«
مژدهی آذر با بیان اینکه فروش مکمل های ورزشی باید در داروخانه ها صورت گیرد افزود: »جای مکمل ها 
در داروخانه ها است و وزارت بهداشت سازمان بیمه سالمت ایرانیان، سازمان تأمین اجتماعی 
و نیروهای مسلح به این امر نظارت دارند. هر داروخانه نیز با داروسازی 
داروخانه ها  در  مکمل ها  فروش  نتیجه  در  می شود  اداره  مسئولیت پذیر 

جای نگرانی ندارد.«
رئیس انجمن داروسازان گفت: »هر ساله حدود 10 درصد بر تعرفه 
داروها افزوده می شود اما قیمت پایه داروها در مقایسه با سایر کاال ها 

پایین است.«
به گفته او سازمان غذا و دارو نیز برای جلوگیری از تحت فشار بودن 
مردم و سازمان های بیمه گر به شدت تعرفه ها را رصد می کنند که البته این 
توجیحی منطقی نیست چرا که با این وضعیت فشار اصلی به عرضه کننده 

و تولید کننده وارد می شود و کیفیت دارو ها به خطر می افتد.

بی توجهی به علم داروسازی، عامل کوچ نخبگان

غنی سازی 99 درصدی آرد نان هاآغاز صدور مجوزهای ورود، ترخیص و تمدید پروانه کاالهای تولیدی

 فاطمه انصاری
 

سپید: »اعتباربخشی رویه ای برای پیشبرد بهتر ضوابط و 
خدمات بیمارستانی است.« مسئول استاندارد خدمت و 
تعرفه کاالهای سالمت سازمان غذا و دارو معتقد ست 
که با اجرای اعتباربخشی در بیمارستان ها، شاخص های 
بیمارستانی ارتقا پیدا کرده اند. به همین خاطر او معتقد 
است که برای پیشبرد بهتر این فرایندها باید از روش های 
مختلفی سود برد تا اهداف ارتقای بیمارستان ها تحقق یابد.
فاطمه خیرخواه گفت: »چند سالی است که سازمان 
غذا و دارو با امید بهبود نحوه ارائه خدمات کاالهای 
تحت پوشش، همزمان با ارتقا ضوابط کاالهای سالمت 
و معتبر سازی کاربردهای هر یک از خدمات، کارکنان، 
محیط، فضا و امکانات اولیه ارائه خدمت بیماران را در 

برنامه های خود موردنظر قرار داده است.«
این مقام مسئول کاالهای سالمت شامل   به گفته 
فرآورده های  پزشکی،  تجهیزات  ملزومات،  دارو، 
ضدعفونی کننده ، فرآورده های خوراکی یا تکمیل کننده 

درمان با نظارت سازمان غذا، دارو است.
مسئول استاندارد خدمت و تعرفه کاالهای سالمت 
سازمان غذا و دارو بیان کرد: »برای نظارت بر ارائه خدمات 
در بیمارستان ها و مراکز درمانی بخش های مختلفی سهیم 
است؛ بخشی از آن مربوط  به نظارت بر خدمات توسط 
حوزه مدیریت، تأمین منابع و اهداف مربوطه آن است.« 
خیرخواه افزود: »اعتباربخشی می تواند امکاناتی را فراهم 
 کند که بیمارستان ها با توجه به امتیازاتی  که از آن کسب 
می کنند و با در نظر گرفتن اولویت کاری به سوی اهداف 

نشانه گذاری شده برای بهبود حرکت کند.«

استفاده صحیح از تجهیزات اولویت اصلی 
اعتبار بخشی

عسگری، معاون فنی دفتر نظارت و اعتباربخشی 

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی درباره اهمیت 
مدیریت تجهیزات پزشکی در اعتباربخشی به خبرنگار 
پزشکی،  تجهیزات  مدیریت  بحث  »در  سپید گفت: 
برنامه ریزی برای به کار بردن تجهیزات  مدیریت و 
پزشکی استاندارد امر مهمی است. بیمارستان باید برای 
استفاده صحیح از تجهیزات بر اساس دستور العمل ها 
و تجهیز های استاندارد شده آن برنامه ریزی، نظارت 
و پایش داشته باشد. بنابراین نمی توان گفت صرف 
وجود یک تجهیزات پیشرفته و خوب در بیمارستان 
کافی است. اعتباربخشی نسل نوین به دنبال عملکرد 
صحیح تجهیزات و افزایش توانایی کاربران این تجهیزات 

در استفاده صحیح از آن است.«
او افزود: »در راهنمای کاربردی که در برنامه های 
نظارتی واحد تجهیزات پزشکی بیمارستان ها وجود 
دارد؛ هر تجهیز جدیدی که وارد بیمارستان می شود، 
البته دستورالعمل  آموزشی برای آن برگزار می شود. 
همیشه روی دستگاه نصب است و همه افرادی که با 
آن دستگاه کار می کنند، بتوانند بر اساس این روش 
استاندارد شده به نحو صحیح از آن استفاده کنند تا 
نیفتد. چون در  خدایی نکرده جان بیماری به خطر 
بیمارستان تجهیزات وجود دارد که اگر به درستی از 
آن استفاده نشود یا کالیبره نشده باشند، می توانند حتی 

تهدید جانی بیمار هم باشند.«
عسگری در پاسخ به اینکه کمبود چه تجهیزاتی 
در حال حاضر در بیمارستان های کشور وجود دارد، 
گفت: »برحسب کار تخصصی و حرفه مان در نظارت 
بر بخش درمان و اعتباربخشی و بر حسب بازدیدهایی 
که از بیمارستان های کشور طی یک تا دو سال گذشته 
داشتم، برای من پیامی در خصوص ضعف یا کمبود 
شدید تجهیزات وجود نداشته و در دورافتاده ترین 
بیمارستان های کشور ما شاهد وجود تجهیزات بسیار 
پیشرفته بوده ایم که در برخی از موارد باعث کاهش 

سفرهای درمانی و هزینه های آن از دوش مردم شده 
است.«

به کمبود  با توجه  به هرحال همواره   « افزود:  او 
تخت های ما،  قبول دارم که ما در بسیاری از مناطق کمبود 
داریم که امیدواریم برای این زمینه ها نیز برنامه ریزی 
شود و آن را مرتفع کنیم. بعد از اجرای طرح تحول 
سالمت، بودجه های قابل قبولی را از منابع عمومی 
درآمدهای کشور به بخش سالمت مردم ریخته شد 
که از این بخش، تجهیزات و کمبودهای مهم، حیاتی 

و اساسی در یک مقطعی تأمین شدند.«

کالیبراسیون بخشی از سرویس های دوره ای 
است

با وجود اینکه یکی از مهم ترین اقدامات انجام شده 
در اعتباربخشی بیمارستان ها، کنترل کیفی تجهیزات 
پزشکی است اما هنوز هم برخی از بیمارستان های 
کشور الزم نمی بینند که تجهیزات خود را کنترل کنند.
عسگری با تأکید بر نقش ضروری کنترل کیفی، توضیح 
داد: »به هرحال تجهیزات پزشکی در اکثر مواقع نیازمند 
نوعی کالیبراسیون کامل و جامعه هستند که بر اساس 
توصیه هایی که شرکت سازنده دارد، انجام می شود. 
در اعتباربخشی ما به دنبال آن هستیم که تجهیزات 
پزشکی کنترل کیفی شوند و درصورتی که اشکاالتی 
وجود بالفاصله به وسیله تیم مجری و تیم ناظر این 
مشکالت با کمک شرکت تأمین کننده و تعمیر کننده یا 
کارشناسان تجهیزات پزشکی این مشکل مرتفع شود. 
این مسئله در انواع تجهیزات تشخیصی و درمانی به ویژه 
در تجهیزات تشخیصی بسیار تعیین کننده است، زیرا 
است  کالیبراسیون  تأثیر  تحت  به شدت  اندازه گیری 
و  نمی دهد  درستی  نتیجه  باشد،  شده  مختل  اگر  و 
و  تشخیص  مسیر  در  درمانی  کادر  انحراف  باعث 

درمان می شود.«

وزارت  اعتباربخشی  و  نظارت  دفتر  فنی  معاون 
باعث  دوره ای  اینکه سرویس های  بیان  با  بهداشت 
می شوند که دستگاه دچار مشکالت جدی نشوند، 
تصریح کرد: »ما عموما در تجهیزات پزشکی به این 
فکر می کنیم که در درجه اول دستگاهی باید دچار 
مشکل بشود که نیازمند تعمیر و سرویس است اما 
موضوع اصال این نیست. سرویس های دوره ای که 
برای تجهیزات پایه در اعتباربخشی پیش بینی شده که 
اینکه دستگاه دچار مشکالت جدی شود،  از  پیش 
اعتباربخشی انتظار دارد که بیمارستان برنامه مدونی 
را داشته باشد که در بازه هایی مشخص تجهیزات پایه 
را سرویس های دوره ای بدهد. در خصوص تعمیر هم 
انتخاب پیمان کاران و انتخاب قطعات صحیح برای 

ایمنی تجهیزات بسیار تعیین کننده است.«
از  بیمارستان ها  از  برخی  اینکه  در خصوص  او 
استفاده  کیفی  کنترل  به جای  دوره ای  سرویس های 
می کنند، گفت: »این دو مقوله الزاما با هم نیستند اما 
انجام شود.  باهم و همزمان  بیمارستان  می تواند در 
یعنی این صحبت هم می تواند صحیح باشد و هم نه!«
این  صورتی  »در  داد:  توضیح  مسئول  مقام  این 
دوره ای  قرارداد  که  باشد  صحیح  می تواند  مسئله 
از  بعد  خدمات  سرویس  کننده  تأمین  تجهیزات 
سرویس و تعمیر دوره ای پیشگیرانه دستگاه، همزمان 
واقع  در  کند.  اقدام  کیفی  کنترل  و  کالیبراسیون  با 
دستگاه  کردن  کار  درست  از  اطالع  و  کالیبراسیون 
زمانی  ولی  است.  دوره ای  سرویس های  از  بخشی 
که بیمارستان ها چنین برنامه ای ندارند معموال برای 
اینکه مطلع شوند که دستگاه ها به درستی کار می کنند 
از برنامه کنترل کیفی و کالیبراسیون استفاده می کنند.« 
بدین ترتیب سرویس های دوره ای به معنای کنترل 
کیفی و کالیبراسیون نیستند و باید در این خصوص نیز 

بیمارستان ها اقدام به کالیبراسیون تجهیزات خود کنند.

سرویس های دوره ای و کنترل کیفی تجهیزات الزاما به یک معنا نیستند

تجهیزات بهتر، اعتبار بیشتر 


